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12345-1-2022 • Adres • Woonplaats

Algemene Objectgegevens

Code

Code .....-.-...

Object

Naam

Aantal eenheden

Adres

Postcode

Plaats

Inspecteur

Inspectiedatum

..... 

..... 

.....

.....

.....

.....

..-..-....

Opdrachtgever

Naam .....

Technisch

Voorgevel locatie Noord, Oost, Zuid of West

Monumentaal Ja / Nee

Ligging van het object .......

Oppervlak  ...m2

Bouwjaar .....

Financieel

Prijspeil

BTW

BTW tarief

[datum]

De bedragen in de begrotingen zijn exclusief btw 

21,0%

Overige

Niet te inspecteren onderdelen
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12345-1-2022 • Adres • Woonplaats

Algemene Objectgegevens

Opmerkingen De kwaliteit van het gebouw is onderzocht door het visueel te inspecteren. De DNR 2011 
is van toepassing op deze opdracht.

Op [datum] heeft een intakegesprek plaatsgevonden tussen de heer/mevrouw ...... en 
de heer/mevrouw ........... van Alphaplan.
Hierin is besproken welk onderhoud is uitgevoerd in [jaartal] en wat de lopende zaken 
zijn. Het mjop is hierop aangepast.

In de e-mail van [datum] [tijd] zijn de afspraken tussen de heer/mevrouw ........... en de
heer/mevrouw...... doorgevoerd. Per omgaande en als zodanig beschreven.

Alle adviezen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar zijn verwerkt in deze 
rapportage:  Firma .............: Maatwerkadvies audit energieduurzaamheid [adres], 
d.d. ........... Een en ander conform de erkende maatregellenijsten energiebesparing uit de 
Activiteitenregeling milieubeheer.
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Element: Een omschrijving van de bouwkundige- of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

Elementenoverzicht

12345-1-2022 • Adres • Woonplaats

Adres
Postcode Woonplaats

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie
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12345-1-2022 • Adres • Woonplaats

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

21 Buitenwanden

Gevel algemeen2110 .. pst 1Loodslabben opgaand werk, waterkeringen gevel
algemeen

Gevel algemeen2110 .. pst 3Gevel algemeen

22 Binnenwanden

Achterbouw2213 .. pst 1Glas (systeem) wanden

.................2213 .. st 1Systeemwanden (schuif/element systeem), 
Com 2,3

Kantoorruimte2213 .. pst 1Glas (systeem) wanden, Kantoorruimte

Achterbouw2213  .. st 1Binnenwanden (afwerking plaatmateriaal)

......................2213 .. pst 2Binnenwanden (afwerking plaatmateriaal)

24 Trappen en hellingen

Algemeen2410  .. pst 1Binnentrap staal

Algemeen2410 .. pst 1Binnentrappen beton

27 Daken

Entree2713 .. st 1Luifel (hoofdingang)

31 Buitenwandopeningen

Gevelbekleding3100 .. m1 4Afdichting kit gevel (aansluiting kozijnen),
natuursteen gevelbekleding

Achterbouw3120 .. m2 3Kozijn buiten hardhout incl. ramen, achterbouw

Gevel3120 .. m2 2Kozijn buiten aluminium incl. deuren

Glasgevel3120 .. pst 2Klimaatramen (schuifsysteem) koeling gevel/
binnenzijde

Houten en aluminium kozijnen3120 .. m2 2Blankglas dubbel HR

Houten en aluminium kozijnen3120 .. pst 1Gelaagd glas, binnen, kantoor

bouwlagen boven dak3120 .. m2 3Gevelkozijnen/beglazing (bouwlagen boven dak,
palet)

Glasgevel3120 .. m2 2Gevelbeglazing Fabr: Octatube

3120 .. m2 3Zonwering screens elektrisch, glasgevel

3120 .. st 3Zonwering verschillende maten, één design, 3e
verdieping

Buitenwandopening3130 .. st 1Hang- en sluitwerk buitendeuren (PKM)

Gevel algemeen3130 .. st 1Buitendeuren, gevel algemeen

Gevel algemeen3130 .. st 1Hang- en sluitwerk buitenramen hout

Entree3134 .. st 2Tourniquet (elektrisch) Deur
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Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: ..-..-....

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

Bevindingen NEN 2767

12345-1-2022 • Adres 

Adres
Postcode Woonplaats

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie

15[Datum]



112345-1-2022 • Adres • Woonplaats

Conditie 4

.... pstHerstellen/aanbrengen tijdens planmatig
onderhoud.

Activiteit: Hvh.....

Gevelbekleding

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Afdichting, manco dilatatiekit, ontbreken van afdichting

Afdichting kit gevel (aansluiting kozijnen), natuursteen gevelbekleding3100

Ernstig Functionaliteit & Kosten - matig effect
Esthetica & Techniek - matig effect

3 4

B7EW01

.... pstHerstellen tijdens planmatig onderhoud.

Activiteit: Hvh....

Gevelbekleding

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Afbrokkelen

Afdichting kit gevel (aansluiting kozijnen), natuursteen gevelbekleding3100

Serieus Functionaliteit & Kosten - matig effect
Esthetica & Techniek - ernstig effect

2 2

B7SM01
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12345-1-2022 • Adres • Woonplaats

Conditie 4

.... pstVervangen tijdens planmatig onderhoud.

Activiteit: Hvh....

Achterbouw

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Afbladderen

Buitenschilderwerk kozijn hout dekkend, achterbouw4631

Ernstig Functionaliteit & Kosten - ernstig effect
Esthetica & Techniek - matig effect

3 4

B11EM05

Conditie 3

.... pst

HvhActiviteit:

Herstellen tijdens planmatig onderhoud. 

Werkzaamheden staan ingepland voor [jaartal].

....

Gevel vanaf verdieping 2 en hoger

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Lekkage problematiek

Gevel algemeen2110

Ernstig Veiligheid & Gezondheid - gering effect
Functionaliteit & Kosten - ernstig effect
Esthetica & Techniek - ernstig effect

2 3

B8EM01
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12345-1-2022 • Adres • Woonplaats

Conditie 3

.... pstHerstellen tijdens planmatig onderhoud.

Activiteit: Hvh....

Achterbouw

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Houtrot

Kozijn buiten hardhout incl. ramen, achterbouw3120

Ernstig Functionaliteit & Kosten - ernstig effect
Esthetica & Techniek - ernstig effect

2 3

B7EM05

.... pstVervangen tijdens planmatig onderhoud.

Activiteit: Hvh....

Achterbouw

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Subelementen, manco, gescheurde kitwerken

Kozijn buiten hardhout incl. ramen, achterbouw3120

Gering Functionaliteit & Kosten - matig effect
Esthetica & Techniek - matig effect

2 1

B7GB02

.... pstVervangen tijdens planmatig onderhoud.

Activiteit: Hvh

Er staan levensduurverlengende en controlewerkzaamheden ingepland tot 
het vervangingingsjaar [jaartal].

....

............

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Craquelé verbrossing dakbedekking

Dakbedekking PVC wit4711

Serieus Functionaliteit & Kosten - ernstig effect4 3

B6SM04
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12345-1-2022 • Adres • Woonplaats

Conditie 2

.... pstReinigen en waxen tijdens planmatig onderhoud.

Activiteit: Hvh....

Gevel

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Vuil, aanslag, verkleuring

Kozijn buiten aluminium incl. deuren3120

Gering Functionaliteit & Kosten - matig effect
Esthetica & Techniek - gering effect

2 1

B7GA02

.... pstDeel-vervangen tijdens planmatig onderhoud.

Activiteit: Hvh....

..........

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Hang & sluitwerk, niet goed te bedienen

Hang- en sluitwerk binnendeuren3230

Serieus Veiligheid & Gezondheid - gering effect
Functionaliteit & Kosten - matig effect
Esthetica & Techniek - gering effect

2 2

B7SB01

.... pst

Hvh....

Dak

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Manco sub-elementen: verteerde zonwerende raamfolie's

Skylights dak (lichtstraten), hellende ramen op dak3721

Gering Veiligheid & Gezondheid - gering effect
Functionaliteit & Kosten - matig effect
Esthetica & Techniek - ernstig effect

3 2

B5GA01
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Alle prijzen zijn exclusief BTW
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 3 Procent (vanaf 2018).

Planmatig onderhoud

Printdatum: [datum]

Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld “Klimaatinstallaties”) over een 
aantal jaren bij elkaar te tellen.

Overzicht 25 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

12345-1-2022 • Adres • Woonplaats

Adres
Postcode Woonplaats

Toelichting:
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Totaal2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022Code Hoofdgroep

Planmatig onderhoud

12345-1-2022 • Adres • Woonplaats 

21 Buitenwanden

22 Binnenwanden

27 Daken

31 Buitenwandopeningen

32 Binnenwandopeningen

34 Balustrades en leuningen

37 Dakopeningen

38 Inbouwpakketten

41 Buitenwandafwerkingen

42 Binnenwandafwerkingen

43 Vloerafwerkingen

44 Trap- en hellingafwerkingen

45 Plafondafwerkingen

46 Schilderwerk

47 Dakafwerkingen

51 Warmteopwekking

52 Afvoeren

53 Water

55 Koudeopwekking

56 Warmtedistributie

57 Luchtbehandeling

58 Regeling klimaat en sanitair

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

63 Verlichting

64 Communicatie

65 Beveiliging

67 Gebouwbeheersvoorzieningen

73 Vaste keukenvoorzieningen

74 Vaste sanitairvoorzieningen

90 Terrein

99 Algemeen

BTW

Totaal inclusief BTW

Totaal object
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Alle prijzen zijn exclusief btw.
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 3 procent (vanaf 2018).

Planmatig onderhoud

Printdatum: ...............

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden worden uitgevoerd. In de 
kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer worden uitgevoerd.

 Totaal: De kosten van de handeling in het betreffende jaar.

Overzicht 25 - Jarenplan (Gedetailleerd)

12345-1-2022 • Adres • Woonplaats

Adres
Postcode Woonplaats

Toelichting:
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Totaal2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022StjCVO/Code/Elemen/tHandeling CyHvh Ehd Prijs/Ehd

Planmatig onderhoud

12345-1-2022 • Adres • Woonplaats

21 Buitenwanden

Loodslabben opgaand werk, waterkeringen gevel algemeen

Gevel algemeen

21101

pstVervangen € 

Gevel algemeen

Gevel algemeen

21103

pst € Herstellen tijdens planmatig onderhoud.

Lekkage problematiek

Gevelrenovatie ..... (CO bouwfouten ..... pst € 

22 Binnenwanden

Glas (systeem) wanden, Kantoorruimte

Kantoorruimte

22131

pstHerstel glaswanden, reservering € 

Systeemwanden (schuif/element systeem), Gemeentehuis, Com 2,322131

stcontractonderhoud systeemwanden

stVervangen systeemwanden

€ 

€ 

Glas (systeem) wanden

Achterbouw

22131

pstHerstel glaswanden, reservering mutatie €

pstVervangen glaswanden (indeling inbouwpakket) € 

Binnenwanden (afwerking plaatmateriaal)22132

pstHerstellen binnenwanden

pstHerstellen binnenwanden (schade lekkage)

€

Binnenwanden (afwerking plaatmateriaal)

Achterbouw

22131

pstHerstellen binnenwanden € 

27 Daken

Luifel (hoofdingang)

Entree

27131

stHerstellen luifel (reservering i.c. schilderwerk) € 

31 Buitenwandopeningen

Afdichting kit gevel (aansluiting kozijnen), natuursteen gevelbekleding

Gevelbekleding

31004

pstHerstellen tijdens planmatig onderhoud. € 

Afbrokkelen

pstHerstellen/aanbrengen tijdens planmatig onderhoud. € 

Afdichting, manco dilatatiekit, ontbreken van afdichting

m1Aanbrengen kitvoeg tussen dilataties € 

m1Verbeteren bovenaansluiting lekdorpel op de bovendorpel
kozijn (preventief tegen inwatering)

€ 

m1Vervangen kitvoeg tussen dilataties € 

Zonwering screens elektrisch, glasgevel31203

pstVervangen bedieningsknoppen zonwering
€ 

m2Vervangen zonwering totaal (raming) € 

m2Vervangen motoren zonwering/deelvervangen doek € 

Kozijn buiten aluminium incl. deuren

Gevel

31202

pstHerstellen (aanbrengen coating) tijdens planmatig
onderhoud.

€ 

Subelementen, manco; verwering houten stel latten kozijn

stHerstellen tijdens planmatig onderhoud. € 

Beschadiging kozijn

pstReinigen en waxen tijdens planmatig onderhoud. € 

Vuil, aanslag, verkleuring
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Totaal2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022StjCVO/Code/Elemen/tHandeling CyHvh Ehd Prijs/Ehd

Planmatig onderhoud

12345-1-2022 • Adres • Woonplaats

pstHerstellen kozijn aluminium incl. glas, reservering

pstHerstellen waterslag (bevinding)

€ 

€

m2Reinigen / waxen / conserveren kozijn aluminium

m2Vervangen kozijn aluminium incl. glas

€ 

€ 

Gevelkozijnen/beglazing (bouwlagen boven dak, palet)

bouwlagen boven dak

31203

m2Reinigen / conserveren

m2Vervangen kozijnen

€ 

€ 

pstVervangen raamfolie (stelpost) € 

Gevelbeglazing Fabr: Octatube

Glasgevel

31202

m2Vervangen beglazing totaal € 

m2Vervangen en controle kit partieel vervangen glas,
reservering preventief onderhoud

€ 

Blankglas dubbel HR

Houten en aluminium kozijnen

31202

m2Vervangen blankglas dubbel HR € 

Kozijn buiten hardhout incl. ramen, achterbouw

Achterbouw

31203

pstHerstellen tijdens planmatig onderhoud. € 

Houtrot

pstVervangen tijdens planmatig onderhoud. € 

Subelementen, manco, gescheurde kitwerken

m2Vervangen houten kozijn incl.dr/ delen

m2Herstellen kozijn/raam hout i.c. schilderwerk, reservering
onvoorzien

€ 

€ 

Zonwering verschillende maten, één design, 3e verdieping31203

pstVervangen zonwering totaal (off. Firma Verdonk O-12-35) € 

Klimaatramen (schuifsysteem) koeling gevel/ binnenzijde

Glasgevel

31202

stControle en herstel (rubbers, geleiders, schuifsysteem)
Klimaatramen (schuifsysteem) koeling gevel/ binnenzijde

€ 

stVervangen Klimaatramen (schuifsysteem) koeling gevel/
binnenzijde

€ 

Hang- en sluitwerk buitendeuren (PKM)

Buitenwandopening

31301

stPartieel herstel

stVervangen hang en sluitwerk buitendeuren

€ 

€ 

Buitendeuren, gevel algemeen

Gevel algemeen

31301

stPartieel herstel en controle h&s

stVervangen deuren

€ 

€ 

Hang- en sluitwerk buitenramen hout

Gevel algemeen

31301

pstOnderhoud en deelvervangen hang- en sluitwerk
buitendeuren

€ 

Tourniquet (elektrisch) Deur

Entree

31342

stVervangen borstels en evt. onderdelen tourniquet

stVervangen tourniquet

€ 

€ 

32 Binnenwandopeningen

Kozijnen hout (enkel deur)32301

stHerstellen i.c. groot onderhoud binnenschilderwerk

stVervangen kozijn

€ 

€ 

Hang- en sluitwerk binnendeuren

Achterbouw

32302

stControlebeurt hang en sluitwerk kozijnen

stVervangen hang en sluitwerk kozijnen

€ 

€ 
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Alle prijzen zijn exclusief btw.
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 3 procent (vanaf 2018).

Contract- en dagelijks onderhoud

Printdatum: .......

Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld “Klimaatinstallaties”) over een 
aantal jaren bij elkaar te tellen.

Overzicht 25 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

12345-1-2022 • Adres • Woonplaats

Adres •  Woonplaats

Toelichting:
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Totaal2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022Code Hoofdgroep

Contract- en dagelijks onderhoud

12345-1-2022 • Adres • Woonplaats

32 Binnenwandopeningen

53 Water

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

99 Algemeen

btw

Totaal inclusief BTW

Totaal object
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Alle prijzen zijn exclusief BTW
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 3 Procent (vanaf 2018).

Dagelijks- en contractonderhoud

Printdatum: ..............

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de 
kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Totaal: De kosten van de handeling in het betreffende jaar..

Overzicht 25 - Jarenplan (Gedetailleerd)

12345-1-2022 • Adres • Woonplaats

Adres
Postbus Woonplaats

Toelichting:
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Totaal2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022StjCVO/Code/Elemen/tHandeling CyHvh Ehd Prijs/Ehd

Dagelijks- en contractonderhoud

12345-1-2022 • Adres • Woonplaats
Adres •  Woonplaats

32 Binnenwandopeningen

Deurdranger geleidedranger32311

PMContract deurdrangers, controle, afstellen, prev. onderhoud € 

53 Water

Keerkleppen (Drinkwaterwet)

Algemeen

5321209

pstPeriodieke inspectie (PI) Keerkleppen NEN 1006
(Drinkwaterwet)

€ 

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

NEN 3140 keuring

Algemeen

61119

pstNEN 3140 keuring uitvoeren incl. (IV)
Installatieverantwoordelijke/ IV-schap

€ 

99 Algemeen

Contractonderhoud

Algemeen

99999

pst2 Jaarlijks controle CIOS scoop 7 en 4 (45% totaal) € 

Zwart Techniek NSA

pst3 Jaarlijkse keuring staalprofielen € 

HL Brandpreventie

pst4 x Vuilwaterpompen P-garage € 

HaBo riool

pstAlarmcentrale - Toegangscontrole - Camera's € 

Hillsafety

pstBranderkoppen CV installatie € 

Monarch Nederland

pstDoormelding brandmeldcentrale € 

Robert Bosch

pstInspectie & certificering Sprinklerinstallatie (2x per jaar) € 

KIWA

pstInvalidedeur naast Tourniquet € 

GEZE Benelux

pstjaarlijks onderghoud systeem/paneelwanden € 

Spijker Vouw en Paneelwanden

pstJaarlijks onderhoud (4x) Achterbouw € 

APAC

pstJaarlijks onderhoud bliksembeveiliging € 

Jules Goosens

pstJaarlijks onderhoud branddetectie MER € 

Tygo fire & security

pstJaarlijks onderhoud CO2 detectie

pstJaarlijks onderhoud dakbedekking (2x p/j)

€ 

€ 

Consolidated

stJaarlijks onderhoud Deurdrangers € 

Record deuren

pstJaarlijks onderhoud GBS € 

PCS

pstJaarlijks onderhoud hellingbaan verwarming € 

Schrijvers Elektro

pstJaarlijks onderhoud Hydrofoor & Rioolpompen € 

Duijvelaar pompen

pstJaarlijks onderhoud luchtslangen € 

BLT

pstJaarlijks onderhoud NSA & Sprinklerpomp (45% totaal) € 

Zwart Techniek

pstJaarlijks onderhoud schuifdeur Expeditie € 

Kone

pstJaarlijks onderhoud Schuifdeuren € 

Record deuren
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